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МИР КО ДЕ МИЋ

ВЕЛИЧИНАЈЕДНЕМАЛЕНКОСТИ

Ве ли ки псо ва чи, пи сци опа ка је зи ка и 
оштре ми сли, ка у сти ча ри и по би ли це, ко ји су 
има ли че му по у чи ти сво је су вре ме ни ке, та кви 
не по мир љи ви кав га џи је иза зи ва ју смут ње још 

ду го на кон сво је (тје ле сне) смр ти. Они ко ји 
су би ли ак ту ел ни у свом вре ме ну – ак ту ел ни 

су за у ви јек.
Игор Ман дић

Хр ват ска књи жев ност је у Иго ру Ман ди ћу има ла свог Ста ни
сла ва Ви на ве ра. И као што срп ска кул ту ра ни је пре те ра но ма ри
ла за Ви на ве ра, та ко ни хр ват ска кул ту ра не др жи до Ман ди ће ва 
зна ча ја. Та кву не ве се лу оце ну не ће про ме ни ти ни си ле си ја опро
штај них бе се да и ко лум ни ра за су тих по но ви на ма и пор та ли ма 
по во дом ње го вог од ла ска са жи вот не сце не. 

Не по ми њем слу чај но Ви на ве ра на по чет ку овог hom ma gea 
Иго ру Ман ди ћу, под се ћа ју ћи чи та о ца на ње гов осврт „Ста ни слав 
Ви на вер пр ви по рат ни  ’хо вер крафт кри ти чар’ на ше кул ту ре или 
Бе о град ско огле да ло као вре мен ски строј”, пи сан пре ви ше од че
ти ри де це ни је. Ман дић у Ви на ве ру као да пре по зна је и соп стве на 
ста ја ли шта, име ну ју ћи их као „ма гич не за пи се”. 

У том крат ком члан ку, по во дом из ла ска тек сто ва из Ви на ве
ро ве ру бри ке Бе о град ско огле да ло, Ман дић кон ста ту је ка ко ве ли
ки прет ход ник до ка зу је да је „пи са ње – ши ре ње ин фек ци је иде ја”, 
од но сно да је ак тив ном пи сцу ус кра ћен лук суз да бу де за ро бље ник 
јед не уске спе ци јал но сти, (п)оста ју ћи „фахиди от”.

Из Ви на ве ро вог ис ку ства Ман дић као да ис пи су је су бли ма ци ју 
свог бив шег и бу ду ћег пи са ња на ра во у че ни јем „да се су пер и ор ни 
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дух мо ра ба ви ти на из глед ин фе ри ро ним по слом да би ис ку сио све 
гра ни це сва ки да шњег жи во та”. 

Ман дић по ен ти ра тврд њом да нам је Ви на вер по ста вио ја сан 
кре до: „По треб но је шко ло ва ти се и ми сли ти пре тен ци о зно, да 
би смо оцје њи ва ли оно сва ки да шње и да би смо та ко од ре ди ли мје
ру свих ства ри”. А да би оправ дао на слов свог члан ка о Ви на ве
ро вим тек сто ви ма, он ње го ву по ја ву на зи ва „вре мен ским стро јем”, 
ко ји са мо пи сац ве ли ког ка ли бра мо же ство ри ти „у свом на из глед 
ефе мер ном ба вље њу сва ки да шњом кул ту ром”.

И сам је Ман дић не бро је но пу та по на вљао да сво јим кри тич
ким пи смом „ис ку ша ва цје ло куп ну тек сту ал ност”. Оту да ово пре
по зна ва ње по срод но сти.

А упра во се Игор Ман дић у по след њих шест де це ни ја ба вио 
сва ки да шњом кул ту ром, до ка зу ју ћи ши рок ра спон сво јих ин те
ре со ва ња, бри так и ви спрен је зик, ван ре дан спи са тељ ски шарм, 
иро ни ју спрам мо да и по мо дар ства – при том по твр ђу ју ћи за вид ну 
спи са тељ ску кон ди ци ју, пи шу ћи у ра спо ну од књи жев не и му зич ке 
кри ти ке, пре и спи ти ва ња мо ћи и стран пу ти ца ме ди ја, про ми шља
ју ћи пи та ња сек су ал но сти и еро ти ке, пре ко из ле та у ку ли нар ство, 
спе ку ли са ње о фе ми ни зму и ви ше де це ниј ском ва тре ном уче шћу 
у по ле ми ка ма, све до три ван ред не ау то би о граф ске књи ге, ко ји ма 
је по ка зао ка ко је мо гу ће ста ви ти под лу пу дру штве ни мо рал и 
из но си ти лич не тај не без по зе и па те ти ке.

Још од вре ме на Ан то на Гу ста ва Ма то ша, а по том и Ми ро сла
ва Кр ле же, ни ко до Иго ра Ман ди ћа ни је имао то ли ки бо ра ви шни 
стаж у срп ској кул ту ри, ба ве ћи се њо ме без пред ра су да и го то во 
по ла ве ка би ва ју ћи при су тан у њој. 

По себ но се то од но си на ње гов кри ти чар ски рад у не дељ ни
ци ма Ду га, а по том у НИНу, то ком де це ни је ко ја је прет хо ди ла 
ра то ви ма и рас па ду Ју го сла ви је. У ње му је си сте мат ски пра тио 
ро ма неск ну про дук ци ју срп ске и хр ват ске књи жев но сти (од 1980. 
до 1989. го ди не). Во лео је да се хва ли ка ко ра ди на два раз бо ја. О 
то ме све до че књи ге Ро ма ни кри зе (Про све та, 1996), а по том Kaj 
ste pi sa li, bre? / Шта сте на пи са ли, бре? (Слу жбе ни гла сник, 2011) 
– у ко јој је ме ђу јед не ко ри це са ку пио сва сво ја про ми шља ња за 
срп ску књи жев но сти пре, за вре ме, и по сле ан га жма на у НИНу. 

Упра во је из ла зак књи ге Ро ма ни кри зе (1996, Бе о град) био по
вод за јед ну од нај за ни мљи ви јих јав них раз ме на пи са ма (о који ма 
се и данда нас при ча) из ме ђу Ман ди ћа и Стан ка Ла си ћа, уни вер
зи тет ског про фе со ра. 

Пре пи ска са Стан ком Ла си ћем во ђе на је од кра ја ју на до кра ја 
ју ла 1997. го ди не, а ини ци ра на Ман ди ће вим сла њем књи ге Ро ма ни 
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кри зе. За сво ју књи гу Ман дић на по ми ње да је, из ме ђу оста лог, у 
НИНу

про бле ма ти зо вао на де се ти не хр ват ских ро ма на (из раз до бља ко
је му је ма ло тко по све тио би ло ка кву по зор ност), али до чим су и 
они у би ло ка квом до ди ру за за ра зном срп ском стра ном (прем да 
ни у ко јем об је ди њу ју ћем, чак ни ком па ра тив ном већ јед но став но 
чи ње нич ном, вре мен ском кон тек сту), хи по хон дриј ска па ни ка обу
зи ма при ка зи ва че. 

Из оп шир них пи са ма Стан ка Ла си ћа из дво ји ла се те за ко ја 
је већ ушла у ле ген ду и пред ста вља срж не сла га ња ме ђу ко ре спон
ден ти ма, а ти ца ла се срп ске књи жев но сти. У јед ном од њих Ла сић 
на во ди: 

Та је књи жев ност (срп ска – прим. М. Д.) пре ста ла би ти дио 
по вла ште ног про сто ра на ко јег тро шим мно го сна ге и вре ме на. Она 
је у мо јим пре о ку па ци ја ма до би ла ста тус бу гар ске књи жев но сти 
и да ле ко је ис под оно га што ми го во ре дру ге европ ске...

Украт ко, жал за про тра ће ним вре ме ном над срп ском књи жев
но шћу по стао је пре о вла да ва ју ћи тон Ла си ће вих пи са ма. 

С дру ге стра не, Ман дић је био упо ран у од бра ни пра ва на сво
ју ser bi cu, са ко јом се ма ло ко од хр ват ских пи са ца мо же по ди чи ти. 
Во дио се јед ном бит ном са став ни цом – је зи ком: „Ме не је ве се ли
ла раз ли чи тост шти мун га, ли ко ва, иде ја, ко ја је мо гла (и мо же) 
од је ки ва ти у за јед нич ко ме је зи ку (но, ми до бро зна мо ка ко зо ве мо 
наш вла сти ти, а све су оста ло лин гви стич ке сва ђе).” 

На по мен бу гар ске књи жев но сти, Ман дић се про фе со ру Ла
си ћу обра ћа пи та њем: 

Зар за и ста ми сли те, дра ги Стан ко – као про фе сор и срп ске књи
жев но сти – да нам из не ког бу гар ског ро ма на мо же про си јев ну ти 
ка ква асо ци ја ци ја, ко ја би нам би ла „бли жа” од би ло ко је дру ге или 
слич не, а из не ког срп ског ро ма на?

Ман ди ћу је „је зик срп ске књи жев но сти до сту пан и схва тљив”, 
што је до вољ но да се не сло жи са сва ком ком па ра ци јом (ма кар и 
сим бо лич ком) са бу гар ским је зи ком. У на став ку по ја шња ва да не 
ви ди ка ко у тим де ли ма не би трај но рас по зна вао си ту а ци је ко је 
су му „од не куд” по зна те.

Тим ста вом Ман дић је од био да од ба ци чи та ву јед ну књи жев
ност „ко ја на ста је на истом или слич ном је зи ку са мо за то јер су 
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се дви је др жа ве раз гра ни чи ле.” И да ље осе ћа да га „озрач је” срп
ске књи жев но сти по ве зу је ду бин ски, сим бо лич но и кул ту ро ло шки 
и не у по ре ди во је са „озрач јем” бу гар ске или не ке дру ге књи жев
но сти, ус пут не при хва та ју ћи евен ту ал не дис ква ли фи ка ци је о 
ју го но стал ги ји или слич ном јеф ти ном сен ти мен ту.

И ту ни је имао дла ке на је зи ку. Притом не тре ба гу би ти из вида 
да су у вре ме ре че не пре пи ске се ћа ња на рат и ра не ко је је он отво
рио би ле при лич но све же. Од њих се Ман дић ре зо лут но огра ђу је:

Сва ђа ње око по је ди нач них не раз ја шње них или на мјер но за
там њи ва них кул тур ноду хов них пи та ња, за ме не ни кад ни је би ла 
до вољ на по кре тач ка сна га, ко ја би у ме не из ро ди ла би ло ко ју вр сту 
ксе но фо би је и шо ви ни зма.

Из тог вре ме на остао је у се ћа њу ње гов ин тер вју – ње му та ко 
оми ље ни вид из ра жа ва ња – у ко јем до крај њих кон се квен ци из о
штра ва сво ју ми сао и за кљу чу је:

Хи ља ду го ди шње за јед ни штво хр ват ско и срп ско не да се из
бри са ти би ло ка квим зе мљо пи сним или др жав ним раз гра ни че њи ма. 
Оно је јед но став но у би ћу тих два ју на ро да ко ји су би ли, ако ни шта 
дру го, оно пле мен ски по ве за ни при је не го што је до шло до цр кве
ног рас ко ла, што је не ка мје ра пр вог раз гра ни че ња. Та сто љећ на 
фа тал на при влач ност под ра зу ми је ва не из бје жно, ус трај но на сто
је ње освје шта ва ње све га што је чи ни ло и за јед ни штво и рас цјеп.

Очи глед но да је Ла сић по сле те пре пи ске имао по тре бу да до
дат но по ја шња ва свој ре зиг ни ра ни став и, ка ко се чи ни, све ду бље 
се упли тао у ку чи не до след но сти, до спе ва ју ћи на ме сто ода кле је 
кре нуо ка сво јим ду хов ним Хи ма ла ји ма, на у штрб срп ске књи жев
но сти. 

Ње го ве на по ре Ман дић је ко мен та ри сао у не ком од по то њих 
раз го во ра. Су бли ми сао их је ова ко: 

До сљед ност у про вед би иде је да нам је би ло ко ја до ма ћа сла
ба књи жев ност не по треб на кад има мо бо љу стра ну до вест ће нас 
у за тво ре ни круг... Та те за гри зе вла сти ти реп и упро шћа ва јед ну 
ни јан су ко ри сног, ко ју сам на слу тио у Ла си ћа, али што ни сам хтио 
при хва ти ти.

Мо жда је Ла си ћев став на и шао на ве ћин ско одо бра ва ње у 
хр ват ској кул ту ри, али су с вре ме ном ра сле и Ман ди ће ве „ак ци је”. 
Јер про ји ци ра ње хр ват ске књи жев но сти на За пад очи глед но да је 
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на и шло на зид не ра зу ме ва ња, па смо да нас све до ци да се не ки 
ње ни пред став ни ци опет хва та ју Ис то ка, као нај бли жег уто чи шта.

Та ко је са Иго ром Ман ди ћем оти шао је дан од нај ве ћих про
тив ни ка ду хов не се це си је јед ног је зи ка, а ко јег раз ли чи то на зи ва мо.

Био је и остао не га тор са шар мом, али се од ли ко вао и рет ком 
до след но шћу. Јед на од њих је сте кри ти чан од нос пре ма ко му ни зму 
и шо ви ни зму, као и си сте мат ска де тек ци ја по јав них об ли ка нео
у ста штва у хр ват ском дру штву. 

Исме вао је хр ват ски „страх од мо гу ће за ра зе, с би ло чи ме 
што до ла зи пре ко ис точ не гра ни це”. Био је је дан од оних ко ји су 
исме ва ли си сте мат ску же љу хр ват ске др жа ве да про те клих не ко
ли ко де се тље ћа од вра ћа гла ву од Ср би је. Под вла чио је да му је то 
„у по ли тич ком сми слу би ло ма ње ва жно од оно га мо рал но кул
тур њач ко га”, оста ју ћи на ста но ви шту да је сво је пи са ње рас про
сти рао ши ром про сто ра ра зу мљи во сти и при хва тљи во сти свог 
је зи ка. И не би био кост у гр лу мно гих, да та кав став ни је ра дика
ли зо вао кроз ис ка зе по пут овог: „Кул ту ра је са мо ре пре зен та ци ја 
уми шље ног ду ха на ци је, она је фан том.”

За се бе је твр дио да је по ве ро и спо ве сти кр ле жи ја нац, на сле
ђу ју ћи од свог ду хов ног оца иро ни ју и про во ка тив ност – али је 
све му то ме до да вао ме ди те ран ску бе ре кин ску страст, игру ду ха 
и хе до ни стич ки од нос пре ма пи са њу и жи вље њу. За то је рет ко 
ко га оста вљао рав но ду шним. Кр ле жи ја нац ко ји је на соп стве ном 
при ме ру до ка зи вао па ра док сал ност и кон тра дик тор ност тог атри
бу та. Јер са мо је до след ни кр ле жи ја нац мо гао да на пи ше она ко 
брит ку књи гу по пут Збо гом, дра ги Кр ле жа. 

Спрам по је ди них срп ских пи са ца по ка зи вао је сво је сим па
ти је и ан ти па ти је. А ни то ни је мо гло без ман ди ћев ског пре те ри
ва ња. Чак га је си сте мат ски не го вао. Ни је та јио, а то се ви ди и по 
бро ју ње го вих кри ти ка, да је на ро чи то др жао до пи са ца по пут 
Мо ме Ка по ра, До бри це Ћо си ћа и Дра шка Ре ђе па (ко јег ви дим као 
Ман ди ће вог пан да на у нас), док му је, пре свих, из ра зи то ан ти па
ти чан био ве ћи део опу са – Ми о дра га Бу ла то ви ћа.

По гле да мо ли па жљи во ње го ве оце не по је ди них де ла срп ских 
пи са ца – ма ло кад и ма ло где се Игор Ман дић огре шио при ли ком 
оце њи ва ња њи хо вих умет нич ких до стиг ну ћа. Ве ћи на ње го вих 
пр вих ути са ка и оце на сто ји и да нас, и то на чвр стим те ме љи ма. 

Овом при ли ком, ва ља по ме ну ти да је за јед но од нај ве ћих де ла 
срп ске књи жев но сти сма трао Ро ман о Лон до ну Ми ло ша Цр њан
ског. 

На кра ју оста је кон ста та ци ја да је ма ло кул тур них де лат ни ка 
ко ји мо гу да се по ди че ка ко су ус пе ли у на ме ри да им јав ни лик сра
сте са оним – тек сту ал ним. Исто вре ме но, Игор Ман дић се ни јед ног 
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тре нут ка ни је за но сио об ма ном да се пи са њем свет мо же про мени
ти, али је пи са ње сма трао – нео п ход ним. По пут „за ло га ја кру ха и 
ча ше ви на”. Оту да и по тре ба да сво ју по ја ву иро нич но на зи ва – 
ма лен ко шћу.

Игор Ман дић је дан је од по след њих пи са ца на ју жно сло вен
ским про сто ри ма ко ји је ши рио илу зи ју о зна ча ју и ва жно сти књи
жев но сти, не за ви сно да ли је реч о по зи тив ним или не га тив ним 
су до ви ма о њој. За то је до сто јан на шег се ћа ња. Не тре ба за бо ра
ви ти да је пре ви ше од по ла ве ка, пи шу ћи о Ма то шу, ус твр дио да 
– до бар пи сац ује да и мр тав. Све су при ли ке да ће се та ква оце на 
од но си ти и на ње га. 

Март 2022.




